ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af Ældrerådets møde 28. marts 2007 kl. 10.00
Deltagere: Flemming Cramer-Larsen, Anker Hugger, Grete Hagedorn, Grete Jensen, Tommy Gjøl,
Marianne Thode, Birthe Mingon, Betina Engelhardt (forlod mødet efter punkt 4)
Pkt. 1

Referat fra møde den 28. februar 2007
Ingen bemærkninger. Godkendt.

Pkt. 2

Postliste, er vedlagt dagsordenen
Flemming orienterede om yderligere punkter.
Socialministeriet har udskrevet en konkurrence om det bedste plejehjem.
Der var enighed om, at Ældrerådet ikke støtter konkurrencen.

Pkt. 3

Meddelelser fra formanden
- Deltagelse i Ældre Sagens møde 7. marts 2007 om integration
Flemming har været med til et møde for frivillige om integration og
orienterede mødets forløb. Formanden for ÆldreSagen, Erik Brandt og
Flemming har aftalt at nedsætte en lille arbejdsgruppe., Vi deltager med
Grete J, Grete H, Marianne og Flemming.
- Deltagelse i Danske Lægers Vaccinations Services møde 14. marts 2007
Flemming orienterede om mødet. Der er flyttet rundt på
Stationscentret og Avedøre Bibliotek så Stationscentret nu bliver om
eftermiddagen.
- Orientering vedrørende planlægningsmøde af pensionistskovtur 2007.
Betina har holdt møde med plejehjemmene og der bliver handicapbus den 16.,
21. og 31. maj.Guidemøde den 23. april kl. 13. Mødeindkaldelse udsendes.
- Orientering vedrørende planlagt møde mellem Teknik- og Miljøudvalget,
Handicaprådet og Ældrerådet 28. marts 2007 kl. 16.30 på Rådhuset. Emner.
Flemming orienterede om forløbet og var godt tilfreds med resultatet.
Dagsorden er udsendt.

Pkt. 4

Meddelelser fra Ældre- og Handicapkonsulenten
Betina orienterede om et høringssvar, der bliver sendt ud inden påske.
Der er socialudvalgsmøde 16. maj, hvor der bliver nogle høringssager i april
Møde med en fra forvaltningen med en foreløbig orientering om budgetforløb.
Forvaltningen vil gerne have Ældrerådets foreløbige udspil skal indsendes i maj.
Torsdag den 19. april kl. 16 – 17 foreslås. Betina undersøger Anne Moebius
kalender.
Formanden for Keglerne har spurgt til mødet for pensionistforeningerne. Birthe
kontakter ham.
Sundhedscentret åbner den 8. maj.
Social- og sundhedsudvalget har oprettet en sundhedspulje, hvor der kan søges midler.
Betina sender mail om de nærmere betingelser.

Pkt. 5

Orientering
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- Ældrerådssammenslutninger
Endeligt program er udsendt til Sammenslutningen af Ældreråd på Nyborg Strand.
Invitation til Vestegnens Ældreråd den 22. maj. Flemming tilmelder Marianne,
Birthe og Flemming.

-

-

-

Pkt. 6

Lokalråd, udvalg og bruger-/pårørenderåd
Flemming orienterede om problemerne på Svendebjerghave i forbindelse med
oprettelse af daghjemspladser. Strandmarkshave har 20 års jubilæum den 10. april.
Der har været møde på Strandmarkshave den 21.3. Der har været nogle problemer
med nogle pårørende, der har henvendt sig direkte til formanden for bruger/pårørende rådet. Lederen af plejehjemmet har bedt om, at klager rettes direkte til
hende. Kjeld og Hilda har været på besøg, og der skal fejres fødselsdag med fest.
Tommy fortalte om lokalråd Strandmarkens møde med indlæg fra Jyske Bank.
Der var tilmeldt 53 deltagere, som alle var mødt op. Det var et godt møde.
Der lægges op til et fællesmøde med Avedøre lokalråd den 7. juni. Emnet er
tricktyveri og brandforebyggelse.
Lokalråd Nord har ikke planlagt arrangementer på nuværende tidspunkt, men
Anker har talt med Jyske bank om et arrangement.
Aktivitetscenter
Man er i gang med istandsættelse og ændringer i bygningen. Der har været åbent
hus med mange interesserede fremmødte. Der lægges op til møde med Ældrerådet.
Der har været møde den 13. marts, hvor man drøftede kontraktmålene. Der bliver
udarbejdet en aktuel liste over ledige pladser på de enkelte aktiviteter. Pedellen
stopper den 1. april, og der er endnu ikke fundet en ny.
Møde foreslås den 11. juni kl. 13.
Safaribussen
Bussen kører videre som aftalt.

Administrative beslutninger
- Tilrettelæggelse af møde med pensionistforeninger 24. april kl. 11 – 14. 30
emner: Ydelser og støtte i det sociale arbejde, v/Betina. Pensionistfolderen,
v/Birthe. Hospitalsplanen, v/Flemming. Kort redegørelse om
Ældrerådets/lokalrådsarbejde, v/Anker. Pensionistforeningerne har ordet, korte
indlæg fra foreningerne. Orientering om IT projekt for ældre v/Tommy. Det
Frivillige Ældrearbejde v/Ingolf. Grete H er ordstyrer. Anker sørger for
forplejning. Vi mødes kl. 10.
-

Tilrettelæggelse af plenarmøde 17. april kl. 10 – 14
Punkter: Det Frivillige Ældrearbejde v/Ingolf, Åbningstider v/Flemming.
”Snitflader” Ældreråd, Lokalråd, Det Frivillige Ældrearbejde, v/Flemming.
Marianne sørger for forplejning. Vi mødes kl. 9. Flemming forfatter invitationen,
og Birthe sender den ud.

-

Deltagelse i Sundhedscentrets åbningsarrangement 8. maj 2007
Ældrerådet er inviteret til at deltage med en lille bod og materialer om arbejdet.
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Tommy står for det sammen med Grete H eller Marianne. Der tages kontakt med
Det Frivillige Ældrearbejde.
Pkt. 7

Huset
Regnskabet er nu afsluttet med en besparelse på ca. 30.000 i forhold til budgettet.

Status og aktiviteter
- Oplæg til nye træffetider
Der er drøftet nye træffetider. Der foreslås mandag, tirsdag, onsdag kl. 10 – 12, og
torsdag kl. 13 – 15. Tirsdage er lokalrådene, 1. og 3. torsdag er det Ældrerådet.
Pkt. 8

Information
- Ældrerådet orienterer nr. 2/2007
Bladet udkommer den 2. april. Leveres i HUSET
- Annoncører
Tommy orienterede om status, og der er formentlig flere på vej. På plenarmødet
opfordres til nedsættelse af et lille arbejdsudvalg.

Pkt. 9

Høringer
- Høringssvar nr. 5/2007, Venteliste til plejehjem, godkendt
- Høringssvar nr. 6/2007, Ny lov om venteliste til plejehjem/ældreboliger, godkendt.
- Høringssvar nr. 7/2007, Kvalitetsstandarder. Flemming udarbejder forslag og der
er tilbagemelding senest den 2. april 2007. Endeligt svar med deadline 9. april.

Pkt. 10

Økonomi
- Drøftelse af budget
Indtægter fra annoncer i bladet indgår på separat konto, som Anker har ansvaret
for. Regnskabet for 1. maj til 31.december 2006 forelagt og godkendt.
Budgetforslag for 2007 forelagt og godkendt.

Pkt. 11

Eventuelt.
Anker har udarbejdet forslag til håndbog for Ældrerådets vagter. Forslaget tages med
på plenarmødet for eventuelle tilføjelser.
Der kommer en håndbog for pensionister fra kommunen.
Grete H har været til konference afholdt af ÆldreSagen med emnet råd om mad og
motion, når du bliver ældre. Grete H får fat i flere pjecer udarbejdet af
Fødevarestyrelsen bl.a. til brug for åbningen af Sundhedscentret.
Birthe foreslår, at Ældreråd, Lokalråd og Det Frivillige Ældrearbejde stiller med et
hold til Hvidovre Tour. Ikke cyklister kan evt. være depotfolk med omtale af det
arbejde, der gøres i Ældreråd,, Lokalråd og Det Frivillige Ældrearbejde.

Ref.: Birthe Mingon

